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ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ
ΓΗΖΜΔΡΖ ΔΠΗΚΔΦΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Δ ΚΔΡΚΤΡΑ ΚΑΗ ΛΔΤΚΑΓΑ
ηηο 5 θαη 6 Οθησβξίνπ ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ-Γπηηθήο

Διιάδαο

θαη

Ηνλίνπ

θ.

Σάζνο

Απνζηνιόπνπινο,

ζπλνδεπόκελνο από ππεξεζηαθνύο παξάγνληεο, πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςε ζηε
Κέξθπξα θαη ηε Λεπθάδα θαη είρε ζεηξά ζπλαληήζεσλ κε απηνδηνηθεηηθνύο
παξάγνληεο.

 ΔΠΗΚΔΦΖ ΣΖ ΛΔΤΚΑΓΑ
ηηο 5 Οθησβξίνπ ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ΠεινπνλλήζνπΓπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο επηζθέθζεθε ηε Λεπθάδα,
όπνπ ζπλαληήζεθε κε ην Γήκαξρν θ. Κσλζηαληίλν Αξαβαλή θαη ηνπο Αληηδεκάξρνπο
θ. θ. Εσή θηαδά-Πεηνύζε θαη Διεπζέξην Αξαβαλή. Μεηαμύ άιισλ ζπδεηήζεθαλ
ζέκαηα ειέγρνπ λνκηκόηεηαο απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ε έγθξηζε ηνπ

Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ, ε αδεηνδόηεζε θαηαζθεπήο ηνπ
έξγνπ

«Καηαθύγην Σνπξηζηηθώλ

θαθώλ

θαη

δεκηνπξγία

ζαιάζζηαο

δώλεο

αγθπξνβνιίνπ ζηε Βαζηιηθή Λεπθάδαο» θαη δηάθνξεο πεξηβαιινληηθέο αδεηνδνηήζεηο
επελδπηηθώλ ζρεδίσλ.
ηε ζπλέρεηα ν θ. Απνζηνιόπνπινο κεηέβε ζην γξαθείν ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο
Λεπθάδαο θαη είρε ζπλεξγαζία κε ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Λεπθάδαο θ. Θεόδσξν
Βεξύθην. Ζ αηδέληα ηεο ζπλάληεζεο πεξηιάκβαλε ζέκαηα πεξηβαιινληηθώλ
αδεηνδνηήζεσλ, δεηήκαηα δηάξζξσζεο ππεξεζηώλ θαη αξκνδηνηήησλ κεηά ηελ
εθαξκνγή ηνπ «Καιιηθξάηε», ην ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο ηνπ Γηνηθεηεξίνπ θαη ηελ
πνξεία ησλ έξγσλ πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζην λεζί.
 ΤΝΑΝΣΖΖ ΜΔ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΖΠΔΗΡΟΤ ΚΑΗ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
Αξγά ην βξάδπ ηεο ίδηαο εκέξαο, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ-Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο είρε
ζπλάληεζε ζηελ Ζγνπκελίηζα κε ηε Γεληθή Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Ζπείξνπ

θαη

Γπηηθήο

Μαθεδνλίαο

θ.

Γήκεηξα

Γεσξγαθνπνύινπ-Μπάζηα.

Δμεηάζηεθαλ ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε ρξεκαηνδόηεζε παξεκβάζεσλ ζε δάζε θαη
δαζηθέο εθηάζεηο από ην «Πξάζηλν Σακείν» ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο,
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, αιιά θαη ν θαηαξηηζκόο πξνηάζεσλ πνπ κπνξνύλ
λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζην λνκνζρέδην πνπ ζα θαηαζέζεη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ κε
ζθνπό ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηε».
 ΔΠΗΚΔΦΖ ΣΖΝ ΚΔΡΚΤΡΑ
ηηο 6 Οθησβξίνπ ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ΠεινπνλλήζνπΓπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο επηζθέθζεθε ηελ Κέξθπξα.
ηνλ θύθιν επαθώλ ηνπ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζπλαληήζεηο κε ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
Ηνλίσλ Νήζσλ θ. πύξν πύξνπ, ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Κέξθπξαο θ. Υξήζην
θνύξηε, ηνλ Πεξηθεξεηαθό Γηνηθεηή ησλ Ππξνζβεζηηθώλ Τπεξεζηώλ Ηνλίσλ Νήζσλ
Αξρηπύξαξρν θ. Γεκήηξην ηάκν, ηνλ Γηνηθεηή Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο Ν.
Κέξθπξαο Πύξαξρν θ. Νηθόιαν Βιάρν, θαζώο θαη κε ππεξεζηαθνύο παξάγνληεο ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο πνπ ππεξεηνύλ ζηελ Κέξθπξα.

ηε ζπλάληεζε ηνπ θ. Απνζηνιόπνπινπ κε ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Ηνλίσλ Νήζσλ θ.
πύξν πύξνπ θαη ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Κέξθπξαο θ. Υξήζην θνύξηε θαιύθζεθε
κεγάιν εύξνο ζεκάησλ θαη αλαπηύρζεθε νπζηαζηηθόο δηάινγνο επί ζεκάησλ
ακνηβαίνπ ελδηαθέξνληνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αληαιιάρζεθαλ απόςεηο γηα ην
πθηζηάκελν θηηξηνινγηθό πξόβιεκα ππό ην πξίζκα ηεο αλάγθεο εμνηθνλόκεζεο
πόξσλ, ηελ νξζνινγηθή θαηαλνκή ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ πνπ ππεξεηεί ζηελ
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε θαη ηελ αηξεηή Πεξηθέξεηα, ηελ θάιπςε ησλ θελώλ πνπ
πξνθαιεί ε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ, ηελ έληαμε έξγσλ ζην πξόγξακκα
«Γηνηθεηηθό Μεηαξξύζκηζε θαη Φεθηαθή ύγθιηζε», θαζώο επίζεο θαη γηα δεηήκαηα
νξηνζέηεζεο αξκνδηνηήησλ. Ηδηαίηεξε βαξύηεηα δόζεθε ζηε δηαπξαγκάηεπζε
ζεκάησλ πεξηβαιινληηθήο θαη ρσξνηαμηθήο πνιηηηθήο, όπσο ε απνηύπσζε ησλ
δεκηώλ πνπ πξνθιήζεθαλ από ηηο θαινθαηξηλέο ππξθαγηέο θαη νη ζηνρεπκέλεο
παξεκβάζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, αιιά θαη ε δηαδηθαζία ηαπηνπνίεζεο απζαηξέησλ
θαη θαηεδάθηζεο όζσλ έρνπλ εθδνζεί ηα ζρεηηθά πξσηόθνιια θαη έρνπλ εμαληιεζεί ηα
έλδηθα κέηξα. Δπίζεο έγηλε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ πνξεία πξνώζεζεο
επελδπηηθώλ ζρεδίσλ πνπ αθνξνύλ ηα Ηόληα Νεζηά. Σέινο, από πιεπξάο αηξεηήο
Πεξηθέξεηαο, ηέζεθε ην αίηεκα ηεο αιιαγήο ηνπ ηίηινπ ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο ζε «Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ-Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίσλ
Νήζσλ».
Ζ αθξηβήο απνηύπσζε ησλ δεκηώλ πνπ πξνθάιεζαλ νη ππξθαγηέο ηνπ θαινθαηξηνύ
ζηελ Κέξθπξα θαη νη δπλαηόηεηεο απνθαηάζηαζήο ηνπο ήηαλ ην θύξην αληηθείκελν ηεο
ζπλάληεζεο

ηνπ

θ.

Απνζηνιόπνπινπ

κε

ηνλ

Πεξηθεξεηαθό

Γηνηθεηή

ησλ

Ππξνζβεζηηθώλ Τπεξεζηώλ Ηνλίσλ Νήζσλ Αξρηπύξαξρν θ. Γεκήηξην ηάκν θαη ηνλ
Γηνηθεηή Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο Ν. Κέξθπξαο Πύξαξρν θ. Νηθόιαν Βιάρν.
ύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Ππξνζβεζηηθήο, ην 2011 ζεκεηώζεθαλ 175 ππξθαγηέο ζηελ
Κέξθπξα πνπ απνηέθξσζαλ πεξίπνπ 8.000 ζηξέκκαηα. Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο
ζπλεράξε όιεο ηηο ππξνζβεζηηθέο δπλάκεηο γηα ην έξγν ηνπο, αιιά θαη όζνπο
βνήζεζαλ ζην λα πεξηνξηζηνύλ νη δεκηέο ζην ειάρηζην θαη λα κελ ζξελήζνπκε
αλζξώπηλα ζύκαηα.
Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο είρε επίζεο ζπλάληεζε κε όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο πνπ ππεξεηνύλ ζηα γξαθεία ηεο Κέξθπξαο. Ο θ.
Απνζηνιόπνπινο άθνπζε ηα πξνβιήκαηα θαη θαηέγξαςε ηηο πξνηάζεηο ησλ
ππαιιήισλ πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζνύλ θαη λα δνζνύλ ιύζεηο.

Φσηνγξαθηθό Τιηθό

πλάληεζε Γεληθνύ Γξακκαηέα κε Γήκαξρν Λεπθάδαο

πλάληεζε Γεληθνύ Γξακκαηέα κε Αληηπεξηθεξεηάξρε Λεπθάδαο

πλάληεζε Γεληθνύ Γξακκαηέα κε Πεξηθεξεηάξρε Ηνλίσλ Νήζσλ

πλάληεζε Γεληθνύ Γξακκαηέα κε Γηνίθεζε Ππξνζβεζηηθώλ Τπεξεζηώλ Ηνλίσλ
Νήζσλ

